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Resumo 
A  partir  das  narrativas  de  doze  egressos  do  curso  de 
Pedagogia  apresentamos  a  análise  qualitativa  das 
interações entre estes e seus formadores, percebidas como 
marcas que influenciam escolhas formativas continuadas. A 
metodologia  utilizou  uma  linha  do  tempo  pessoal 
profissional  elaborada  pelos  participantes  direcionando 
ações  que  constituíram  o  cenário  investigativo.  Os 
instrumentos  resultantes  da  retrospectiva  incluem  os 
tempos de  infância, curso e atual função docente, guiando 
cada  uma  das  entrevistas,  sob  o  intento  de  provocar  a 
memória  marcada  por  situações  significativas, 
aprofundando‐as.  Abraham(1986)  e  Cunha(2010)  entre 
outros,  subsidiam  o  estudo. As  interações  que  combinam 
afetividade e projeção de um vir a ser pessoal profissional 
foram  reconhecidas  no  conjunto  das  narrativas  sobre  o 
antes,  o  durante  e  o  depois  do  vivido  no  curso.  A 
abordagem  entrelaça  a  metáfora  e  os  fatos  entre  si 
teoricamente  se  constituindo  no  que  chamamos  de  Teias 
pautadas por significados  formativos, que trazem à tona a 
influência  que  as  interações  docentes  no  ensino  superior, 
representam nas escolhas continuadas de formação pessoal 
profissional.  
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Marcas da Docência no Ensino Superior 

As Marcas Docentes, matizam1 o que resulta do tempo vivo na memória, abstraído 

na  interação  com  os  formadores  durante  a  formação  inicial, mescladas  às  tecidas  no 

tempo  atual.  Esse  tempo,  entre  as  oportunidades  e  escolhas,  articula  a  experiência,  a 

inexperiência  e os pressupostos  teóricos  como  constitutivos do  tripé que direciona  as 

trajetórias escolhidas e  sobre o qual desenvolvem a própria docência. Há um misto de 

influências  que  se  deram  desde  a  infância,  perpassam  a  adolescência,  encontrando  o 

resultado dessas na escolha pela docência no nível em que a desenvolvem. No entanto, o 

tempo que constitui a formação inicial e os entrelaçamentos, na continuidade dessa teia 

formativa, não exclui o que se prestou para que chegassem a ela.  

O tema Marcas Docentes no Ensino Superior, neste texto, emerge das narrativas de 

egressos do curso de Pedagogia que, ao  se  reportarem às  interações vividas com  seus 

formadores, buscam entre outras,  também  as  teceduras que  tal  convivência  tratou de 

entrelaçar dando vistas às malhas formativas que os constituem. Em que parâmetro/s as 

interações com os docentes poderia/m    influenciar nas escolhas formativas continuadas 

destes egressos?  

Ao  nos  debruçarmos  sobre  as  narrativas  dos  sujeitos  para  saber  o  lugar  que 

ocupam  tais  influências  efetivamente  como  balizadoras  de  escolhas  formativas 

continuadas,  consideremos  o  que  encontramos  em  Cunha  (2010,  p.  354)  quando 

definimos que espaço é esse que se constitui como lócus de formação continuada. 

A  Formação  Continuada  são  iniciativas  de  formação  realizadas  no 
período  que  acompanha  o  tempo  profissional  dos  sujeitos.  Apresenta 
formato e duração diferenciados, assumindo a perspectiva da formação 
como  processo.  Tanto  pode  ter  origem  na  iniciativa  dos  interessados 
como  pode  inserir‐se  em  programas  institucionais.  Neste  último,  os 
sistemas de ensino, universidades e escolas são as principais agências de 
tais  tipos  de  formação.  O  contexto  contemporâneo  de  restrição  dos 
espaços  institucionais  de  trabalho  e  mutabilidade  das  condições  de 
mercado,  a  formação  continuada  recebeu  forte  impulso  sob  o 
argumento da  flexibilização e globalização das chamadas competências 
profissionais atingindo a subjetividades dos envolvidos. 

                                                            
1 Apresentamos o termo “matizam”, no texto, na perspectiva de representar a variação de tons em mais de 

uma nuance dentro do mesmo padrão da cor, variando do forte ao claro, do claro ao forte, podendo 
retomar ao final um tom diferenciado que resulte numa cor alternativa totalmente adversa da que lhe 
origina desde o início do fio que compõe a meada como um todo.  
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No foco de análise que damos ênfase como processo formativo gerador de marcas 

que  influenciam escolhas que  tomaram  forma e  relevo, a partir das  interações  com os 

formadores  durante  o  curso,  estão  incluídos  as  participações  em  grupos  de  pesquisa, 

projetos de extensão e, finalmente, os estágios de conclusão de curso.  

Nos  excertos  das  narrativas  dos  sujeitos,  os  matizes  de  interação  que  se 

transformaram em marcas formativas têm a seguinte origem: 

Gregoriano2 

(…)a formação inicial procura desconstruir o que trago em mim 
muitas vezes cristalizado(…) mas ela não consegue pois o espaço de 
tempo é curto, e nas situações de indecisão…cristalizo(…) 

(…)A qualquer momento a gente pode em uma situação de conflito 
(…) automaticamente usar isso, mas é claro que depois você  reflete e 
vê que não é e que na próxima situação você lembra dessa reflexão 
que fez (…)é pra que você não continue cometendo os mesmos 
equívocos, mas que ele ( o já construído em si) é presente… ele é 
presente.(…) 

 

Dinamarquês  

(...)Olha, a meu ver, a minha monitoria foi bem fraca porque 
(…)não marcou muito. (…)Eu pensei que fosse estudar várias coisas, 
participar dos projetos....(...) Eu até participei de um projeto, fiz 
algumas visitas numa escola que ela (a professora) investigava, que 
até foi depois a escola onde eu realizei o meu TCC. (...)Mas assim... foi 
fraco, não foi como eu esperava assim ...em nível de estudo e 
aprofundamento. (...) 

(...)“Água”3 foi minha Orientadora no TCC e me ajudou na minha 
pesquisa, enfim, eu fiquei com ela até o final.(...) 

                                                            
2 Os sujeitos receberam como pseudônimos, nomes de pontos de teceduras realizadas em teares, 

considerando que o recorte de pesquisa onde o presente artigo pauta  suas análises  se constitui no que 
intitulamos Teares Formativos. 

3 Pseudônimo do professor do ensino superior que foi colaborador da pesquisa de mestrado que  deu 
origem à pesquisa de doutorado onde se vincula o presente artigo. Naquele estudo, os sujeitos foram 
referidos como elementos da natureza: Terra, Sol, Ar, Vento, Luz e Água. A análise dos sujeitos da 



 
Marcas Docentes e influências formativas continuadas 
 Rejane Cavalheiro 

X ANPED SUL, Florianópolis, outubro de 2014.                                                                                p.3
 

 

X
 A

nped Sul 
 

(…) ela sempre foi uma professora muito reservada, então mesmo eu 
tendo contado durante muito tempo com ela, foi um contato mais 
distante (…)Por ela ser tão conhecedora e eu querer saber tanto das 
coisas que ela estudava e não conseguir, eu acho que isso me frustrou 
um pouco sabe?(…)  eu queria mais dela, mas ela me inspirou 
também a ser uma grande pesquisadora porque ela é uma grande 
pesquisadora. Em função dela, de realizar as atividades para ela 
das pesquisas, é que eu conheci a minha atual Orientadora no 
doutorado (…)e o que eu comecei a estudar com ela é o que eu 
estudo até hoje. Então, isso é muito significativo…(….) 

 

O  que  as  narrativas  dos  sujeitos  apresentados  nos  excertos  destacam  como  a 

ausência de marcas no processo formativo, na verdade, são as próprias marcas. Podem 

significar  bem mais  uma  frustração  e  a  quebra  de  uma  expectativa  de  aprendizagens 

idealizadas  a  partir  do  modelo  conhecido  no  ensino  básico.  Terem  vivido  processos 

formativos que privilegiava o modelo e não o desenvolvimento da reflexão também ficou 

marcado, embora não possamos desconsiderar que, nesses, as associações  também  se 

deram. No entanto, a ponta do novelo foi sempre o de “siga o modelo”4 e assim como as 

marcas deixadas pelos docentes nos egressos não serem identificadas, também não o são 

aquelas que significam a espera do modelo e o cabeçalho para saber como fazer a partir 

do exemplo. 

No  ideário educativo que envolve cada um dos egressos, está  inclusa a  influência 

do momento político‐social vivido em suas  infâncias entre as décadas de 80 e 90. Esse 

período coincide com o  tempo histórico político brasileiro  resultante de práticas de um 

regime de governo de ditadura. 

O silêncio das salas de aula como ambientes  ideais realçava o método de ensino 

preconizado  pelo  modelo  autoritário  docente  como  sinônimo  de  competência, 

                                                                                                                                                                                          
pesquisa onde nos debruçamos para produzir o presente texto faz referências às interações que tiveram 
com aqueles formadores. Outros formadores que não participaram daquele estudo e apareceram nas 
narrativas dos sujeitos da segunda pesquisa, receberam como pseudônimos as letras que compõem a 
palavra TECEDURAS. 

4 O destaque se dá em alusão aos cabeçalhos dos livros didáticos no ensino fundamental que ressaltavam, e 
em muitos, ainda ressaltam, a observação e reprodução dos modelos dos exercícios sugeridos pelo 
autor e seguidos por grande parte dos professores nas décadas que circulam a época deste nível de 
escolaridade dos sujeitos.  
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acompanhado  de  medidas  disciplinares  que  tinham  como  pressuposto  teórico  a 

homogeneidade  e  o  comportamento  previsível:  o  caráter  punitivo  dos  gradeamentos 

curriculares  explicitados  pelas  práticas  pedagógicas.  Toda  essa  transposição  didática 

logicamente, deixou marcas que procuram correspondência na busca formativa para esse 

vir‐ a‐ ser docente no parâmetro que projetou a docência buscada para si. Outra hipótese 

considera que, a partir do convívio com os docentes no nível de ensino para o qual  se 

preparam a também ser, busca referências diferenciadas, no entanto, ao não conseguir 

identificar algum entrelaçamento que os reporte para o vivido na vida escolar pregressa, 

retornam  ao  modelo  conhecido  e  geralmente  admirado.  Essa  engenharia  formativa 

resulta no que os sujeitos atribuem ao não terem sido marcados pela didática/interação 

de seus formadores no Ensino Superior.  

Mas o que fazem os formadores que deixam marcas? Encontramos em Ferri (2010, 

p.360)  que  professor  marcante  é  o  docente  que,  por  suas  características  pessoais  e 

profissionais,  marca  a  trajetória  escolar  de  seus  alunos  independentemente  do  nível 

educacional que atua. 

Na análise que toma os excertos dos sujeitos e a definição trazida por Ferri (2010), 

tecendo‐as  com  o  que  apresentamos  ao  longo  do  texto,  é  possível  afirmarmos  que 

nesses pressupostos que concorrem para que o professor seja lembrado como marcante, 

há  “pesos”  diferenciados  de  influência  sobre  as  intercosturas  que  os  egressos 

desenvolvem em seus processos formativos. 

Um dos pontos que precisamos destacar é relativo à  influência que exerce sobre 

as  inter‐relações  formativas  o  ter  entrado  no  grupo  de  pesquisa,  ou  ainda  ter  sido 

bolsista/monitor(a) de algum formador(a). De um modo geral, é possível reconhecermos 

a influência que o tempo tem sobre tais relações. O tempo que intermedeia as situações 

que não são somente as pedagógicas, mas também as informais, é responsável por abrir 

espaços para que os significados se encontrem e, a partir deles, cada sujeito construa a 

própria tecedura formativa. 

Longe  do  tempo  vivido  dessas  experiências  formadoras,  é  possível  que  os 

egressos  tenham  uma  clareza  um  tanto  opacizada  das  influências  que  as  mesmas 



 
Marcas Docentes e influências formativas continuadas 
 Rejane Cavalheiro 

X ANPED SUL, Florianópolis, outubro de 2014.                                                                                p.5
 

 

X
 A

nped Sul 
 

marcaram  sobre  seus  tecidos  formativos,  considerando a definição de Ferri  (2010) que 

denota  como  marcas  aquelas  que  ficaram  na  memória  espontânea  e  que  trazem 

recordações positivas somente. 

Poderíamos  afirmar,  que  também  seriam  professores  marcantes,  aqueles  que 

provocaram  algum  tipo de  frustração, ou desencanto  com  a  formação encontrada, ou 

ainda aqueles que tenham provocado situações de extrema  implicação emocional entre 

outros  indicativos  que,  de  alguma  forma,  tenham  contribuído  com  o  corte  do  fio 

relacional que intercostura a base teórico‐pedagógica para a docência.  

O conjunto dos sujeitos que empresta suas narrativas para que, a partir delas nos 

debrucemos  sobre  seus  processos  formativos  iniciais,  leva‐nos  a  procurar  subsídios 

teóricos  para  compreender  quais  relações  são  reconhecidamente  influências  para  as 

escolhas que foram feitas na condição de egressos. 

A maioria dos formadores que participaram da pesquisa que dá origem ao estudo 

onde  se embasa o presente  texto,  são  referências para os atuais  sujeitos. No entanto, 

numa situação projetiva em que os  formadores  tivessem a oportunidade de  realizarem 

suas docências de forma concomitante no nível básico e superior, ainda assim essas não 

seriam  suficientes. Dar  conta  de  um  preparo  teórico‐prático  de  situações  de  ensino,  a 

partir da aprendizagem  já desenvolvida daqueles a quem os aguardam nas  instituições 

escolares, envolve bem mais do que somente corresponder a influências. 

Essas se dão na perspectiva de “emenda entre  fios  rompidos” pelo estiramento 

das faltas que resultam na não aprendizagem dos estudantes e frustração de professores 

iniciantes ou que  já estão no magistério a mais tempo. Independente do nível, mas aqui 

focando  os  sujeitos  que  são  egressos  em  fase  inicial,  esses  passam  a  abandonar  as 

tentativas de  implementação  à novas metodologias    investindo na  reprodução do que 

alcançou algum resultado em razão da necessidade de buscar auxílio para resolver os nós 

dessa aprendizagem que não se desfizeram para, ao fluir provocar novas aprendizagens. 

Para Romanovski  (2008, p.132) o campo da  formação continuada de professores 

apresenta‐se  bastante  diversificado,  contando  com  concepções,  conteúdos  e métodos 

que implicam aspectos políticos, culturais e profissionais. 
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É possível alocarmos a  influência dos  formadores durante a  formação  inicial em 

lugar privilegiado. No entanto, a  teia  formativa desenvolvida pelos saberes específicos, 

que preparam para a profissão, auxilia‐nos no reforço à hipótese de que esse é somente 

um dos fios na tecedura com outros saberes.  

Ao  longo  das  experiências  profissionais,  vão  sendo  costurados  saberes  que 

entrelaçam  teoria,  experimento,  experiência,  afetividade,  criatividade,  resiliência, 

paciência pedagógica5, autoestima, subjetividades e  intersubjetividades que dão vazão à 

admiração, indiferença e aversão aos docentes como influências para agregações que, no 

processo  dos  sujeitos  egressos,  vão  compondo  forma  a  cada  encontro  com  seus 

significantes construídos anteriormente. Assim como a tecedura dá vistas a uma estampa 

projetada anteriormente, o que nos aproxima da relação com a metáfora de tecedura é o 

ser docente que se concebe como ponto central formativo, seja ele inicial ou continuado. 

Cunha  (2010,  p.355)  numa  perspectiva  complementar  a  que  encontramos  em 

Romanowski (2008), define formação continuada como: 

Iniciativas de  formação  realizadas no período que acompanha o  tempo 
profissional  dos  sujeitos.  Apresenta  formato  e  duração  diferenciados, 
assumindo  a  perspectiva  da  formação  como  processo.  Tanto  pode  ter 
origem na iniciativa dos interessados como pode inserir‐se em programas 
institucionais.  Neste  último,  os  sistemas  de  ensino,  universidades  e 
escolas são as principais agências de tais tipos de formação. No contexto 
contemporâneo  de  restrição  dos  espaços  institucionais  de  trabalho  e 
mutabilidade  das  condições  de mercado,  a  formação  continuada  forte 
impulso sob o argumento da flexibilização e globalização das chamadas 
competências profissionais atingindo a subjetividade dos envolvidos. 
 

Na subjetividade dos envolvidos, como se refere Cunha, entrelaçam‐se os pontos 

de  encontros  e  desencontros  que  se  dão  ao  longo  dos  processos  formativos.  Qual 

direção a seguir, o que marcou e o que parece não ter deixado marcas estão presentes 

nos excertos das narrativas dos sujeitos. 

                                                            
5 A “paciência pedagógica” refere‐se ao conhecimento que o docente precisa ter para saber que, para 

apropriar‐se de saberes, é preciso que um encontro entre significados aconteça. Nem sempre o 
planejado pelo professor provoca tais encontros. A paciência pedagógica, nesse pressuposto, seria o 
respeito ao tempo cognitivo necessário que existe entre a intenção do ensino e a aprendizagem 
propriamente dita. Durante esse período, o professor busca qualificar as relações que não se deram ao 
mesmo tempo que está sensível para reconhecer os avanços reflexivos demonstrados pela 
compreensão de seus estudantes.  



 
Marcas Docentes e influências formativas continuadas 
 Rejane Cavalheiro 

X ANPED SUL, Florianópolis, outubro de 2014.                                                                                p.7
 

 

X
 A

nped Sul 
 

 

Escandinavo 

(...)a maneira como os professores davam aula... isso para mim...meu 
Deus do céu! Foi determinante para minhas escolhas, para a 
maneira como eu também tento desenvolver minhas aulas. (...)Com 
“Terra” eu tenho um encantamento, pela pessoa que ela é, (...) ela 
cobrava da gente (...)de não ficar sempre na mesma. (...)Claro que 
era importante o que a criança trazia, mas não ficar naquele 
quadrado, (...).  

(...) “Ar” também, (...) me cativa essa segurança que ela tem, a 
propriedade para falar... Nos seminários ela sempre tinha algo para 
acrescentar na nossa fala. (...)Essas duas professoras marcaram 
muito porque elas traziam a experiência profissional, pessoal delas, 
foi muito marcante. (...)Com essas professoras eu aprendi a não me 
culpar por não ter conseguido,(...)porque ser professor também é ser 
humano(...)eu tenho o maior orgulho de ser formada pela 
Universidade (...), passar pelos formadores que passei, de poder olhar 
no olho deles e dizer que tudo que me ensinaram, tudo que 
passaram, não tem preço. (...) 

(...) o grupo de pesquisa também foi essencial, fundamental, 
indispensável... A professora “T” também foi pra mim uma referencia 
de formação e de vida. O grupo também era uma sala de aula (...) 
foi um grande aprendizado(…) 

 

Escandinavo se reporta a três formadores, entre eles, dois que são referência neste 

estudo e o terceiro (“T“) pela importância que suas inter‐relações tomaram no processo 

formativo  de  egresso.  Reconhecer  a  influência  das  interações  que  se  deram  com  os 

docentes  durante  a  formação  inicial  é  procurar  na  memória  qual  o  fio  que  deu 

continuidade ao que a lógica de formando e, agora egresso, conseguiu significar. Quando 

Escandinavo  se  refere  ao  encantamento  por  “Terra”,  ao  sentimento  cativante  que  o 

convívio  com  “Ar”  lhe  provocava  e  a  referência  de  formação  e  de  vida  causada  pela 

professora  “T”,  além  do  pertencimento  ao  grupo  de  pesquisa  como  sendo  essencial, 

fundamental  e  indispensável  estamos  diante  de  um  encontro  que  a  intersubjetividade 

proporciona. A estampa formativa que se quer dar à própria formação, mesmo sem que 
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essa tenha clareza para o próprio sujeito, qualifica‐se quando a base das relações afetivas 

consegue  obter  relevo  por  onde  as  relações  cognoscitivas  se  desenvolvem,  dando  a 

conhecer algo que poderíamos chamar de formação correspondente. 

O sujeito, em processo formativo inicial, busca, entre as intersubjetividades que se 

dão entre si e seus formadores, aqueles com os quais mais encontra articulações pessoais 

para  um  vir  a  ser  profissional  próximo  e  entrelaçado  ao  que  consegue  absorver  e 

transformar em si. 

Há, entre  as pessoas que buscam  aprender os  saberes que outro pode ensinar, 

uma  costura  de  interesses  que  abre  a  possibilidade  que  permeia  prévios  saberes6  e 

intersaberes até o arremate temporário do saber próprio como um autosaber, a partir do 

que  foi possível  transpor da  teoria para compreensão e desta para a ação, agora como 

docente egresso do curso de Pedagogia. 

Sobre  o  processo  de  reflexão,  considerando  além  do  saber  dos  formadores 

também os próprios saberes, encontramos em Filloux (2004, p.57) que  

(...) no hay nada que produzca un cambio real en el otro y en sí mismo. 
Entonces es en la medida en que uno piensa sobre lo que hace, sobre su 
significación, sobre los fracasos que no vive, es a partir de esta reflexión 
que uno puede autoformarse como formador.(…) 7 

 
Na  continuidade da análise  sobre a  influência das  relações  formativas docentes, 

encontramos, na narrativa de Cristal, o seguinte excerto: 

(...) quando eu atuei como coordenadora, que tinha que ser mais 
pragmática, mais teórica, e fazer reuniões com elas (as professoras), eu 
era assim mais professora, sabe? Mais contida, estudava bastante, 
pra passar bastante teorias pra elas, até porque a instituição que eu 
trabalhava tinha muita coisa pronta e eu tinha que estudar muito 
as coisas que eles mandavam. (...)Mas eu tentava ter uma didática 
dos professores que eu gostava mais(...)e com os quais eu estive 
durante o curso(...) 

                                                            
6 A partir do significado de “saberes prévios” (PIAGET, 1896‐1980), no texto, apresentamos os termos 

intencionalmente invertidos no intuito de significar marcadamente a anterioridade no desenvolvimento 
dos saberes formativos para a docência. 

7 (…) não há nada que produza uma troca real em outro e em si mesmo. Então é na medida em que um 
pensa sobre o que faz, sobre sua significação, sobre os fracassos que não vive, é a partir dessa reflexão 
que cada um pode autoforma‐se como formador.LIVRE TRADUÇÃO. 
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Que marcas formativas dão conta de tamanha  influência no foco que dá à figura 

docente a posição distanciada de uma aproximação maior àqueles com os quais também 

têm a mesma formação, mas temporariamente desempenham funções diferentes ainda 

que sejam intercomplementares? A sujeito se refere ao “ser mais professora” por sentir‐

se  “mais contida, estudar bastante para passar bastante teorias”  para  suas 

colegas como coordenadora pedagógica na escola. Qual a concepção de ser docente que 

foi desenvolvida ao ponto que responde agora com a tentativa de mudança marcada na 

narrativa  como  (...)Mas eu tentava ter uma didática dos professores 

(formadores)que eu gostava mais(...)  

As  marcas  que  influenciam  as  escolhas  de  formação  continuada,  a  partir  da 

narrativa dos sujeitos ao longo da pesquisa, em muitas situações, estiveram ligadas mais 

às oportunidades que o mercado de  trabalho e de  formação  teórica ofereciam do que 

propriamente associado às relações formativas docentes. Essas foram localizadas no nível 

de intercostura formativa, a partir de histórias de vida singulares e que correspondem ao 

que é pessoal para  cada  sujeito,  assim  como  também o  foram para  cada professor de 

referência. Marcas presentes sim, mas não capazes de se prestarem como influências de 

escolhas formativas continuadas. O que vemos como marcas presentes na memória dos 

sujeitos  são  aquelas  que  costuraram  motivação,  a  informação  e  desinformação, 

oportunidades,  possibilidades  e  [im]possibilidades  de  participação,  encantamento  pela 

palavra  ao  tomar  contato  com  a  situações  transformadoras  para  um  vir  a  ser 

condicionado ao desenvolvimento de conhecimentos, muito além daqueles  já existentes 

em si. O estar  implicado em algo sobre o qual nos  fala Heller  (1982), envolve situações 

como  essas,  na  perspectiva  de  estar  atento  à  relação  com  esse  outro,  permeando‐se, 

para que o processo dessa implicação seja autoformativa. 

No  excerto  da  narrativa  de  Esmeralda,  complementamos  o  que  trouxemos  em 

análise à narrativa de Cristal. 
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Esmeralda 

(...) as aulas de “Terra me influenciaram para tentar o mestrado, foi 
uma professora que muito me incentivou para buscar o pós-
graduação.(...)eu nunca vou esquecer, ela dizia: Tu tens que tentar 
o mestrado, (...)Não dizia com ela, mas que eu tinha que fazer. (...). 
Ela sempre foi uma professora muito participativa, motivadora, as 
aulas dela eram muito boas, as apresentações.... Meu marido tem até 
hoje gravado uma apresentação (...) e hoje (...) eu ainda coloco pra 
minha filhinha ouvir, até durante a gravidez... (...)desde que 
“Terra” nos apresentou(...), nunca mais aquilo saiu da minha vida. 
(...) Eu trabalhei com meus alunos (...)quando eu estava na 
escolinha,(...) me influenciou muito na minha formação  e com 
certeza está presente na minha atuação também (...) 

 

A partir de Esmeralda, trazemos para análise, outro ângulo de busca formativa  já 

anunciada por Romanovski  (2007) e Cunha  (2010)  sob a qual acrescentamos a questão 

dessa se prestar a ser influência nas escolhas de formação continuada. O fio significativo 

que perpassa o que foi referência formativa durante a formação inicial atravessa e insere 

na perspectiva pessoal as marcas afetivas que ficaram, como entrelaçamentos de saberes 

teóricos e autoestima, transformados em ações docentes, mas também de cuidado. Isso 

fica estampado quando a sujeito diz: (...) Meu marido tem até hoje gravado uma 

apresentação (...) e hoje (...) eu ainda coloco pra minha filhinha ouvir, até 

durante a gravidez... (...)desde que “Terra” nos apresentou(...), nunca mais 

aquilo saiu da minha vida. (...) Eu trabalhei com meus alunos (...)quando eu 

estava na escolinha,(...). 

Andaluz traz a narrativa comparativa à influência de 2 dos 7 formadores que tinha 

como referência: 

(...)Com “Luz” estudávamos temas atuais... nossa!!!Era o inicio da 
inclusão...(...) estavam iniciando essas discussões de trazer  as 
pessoas com necessidades especiais pra escola...(...) aquela coisa 
assim... de não pode, não sei...(...) ela dizia: “não tem de vocês não 
saberem...vão ter que encarar, vai aparecer na sala de vocês muito 
forte isso também (...) 

 



 
Marcas Docentes e influências formativas continuadas 
 Rejane Cavalheiro 

X ANPED SUL, Florianópolis, outubro de 2014.                                                                                p.11
 

 

X
 A

nped Sul 
 

(...)Com “Sol” era a matemática na pedagogia e a pedagogia na 
matemática porque quando me apresentei sendo também do curso de 
matemática ela logo disse:- "ah ... então tu vais me ajudar"(...) a 
gente  trabalhava (...)  com os conteúdos de da escola: os jogos, 
brincadeiras(...)ela fez um diagnóstico na  sala de aula e percebeu  
que as colegas tinham muita dificuldade  com frações e disse: -
"vamos  fazer um estudo e depois a gente fez uma “provinha” pra 
fazer as gurias também estudarem... e aí  quando foi pra corrigir 
(...) ela me chamou e disse " ah, tu és da matemática, tu podes me 
ajudar a corrigir" ! E eu...  "nossa, eu corrigindo as provas das 
minhas colegas..."(...) 

(...)e isso me marcou muito ... aquilo da professora ter confiança de 
trabalhar  como se eu fosse ela(...) 

 

O desenvolvimento da autoestima, como parte do processo formativo, é didática 

que ensina para  além do  vir  a  ser docente. Ao  realizar  transposições de  valores éticos 

formativos que estão na vida cotidiana para ações acolhidas na docência, assumimos o 

reconhecimento  que  os  saberes  docentes  transcendem  as  relações  de  sala  de  aula. A 

partir do que teve início nas relações familiares, além de entrelaçar tomadas de decisões e 

posturas  que  se  darão  ao  longo  da  formação  como  um  todo,  adentram‐nos  outros 

tempos que compõem a carreira profissional docente e que são intercomplementares um 

da ação prévia do outro num processo formativo continuado. 

Pérola  lembra 5 entre os 7 professores de referência. Apresentamos a relação do 

sujeito com ”Água” e com “S”, quando faz os seguintes destaques: 

 

(...)Com “Água” (...)eu trabalhei só como aluna, mas o que eu vejo é 
(...)uma postura muito rígida. (...)imponente só pela altura(...) Mas 
(...)sempre foi muito acessível, sempre gostei muito dela (...)mesmo 
ela sendo assim muito rígida...(...)então não sei se rígida seria a 
palavra certa.  Ela sempre foi muito metódica, as aulas eram sempre 
passadas no data show. Tu não sabia se copiava ou se prestava 
atenção e era sempre aquela metodologia, não havia mudanças. 
Mesmo talvez ela percebendo que nós não acompanhávamos direito. 
(...)o que me marcou muito (...) foi o trabalho final em grupo. (...) 
nós tínhamos que fazer (...) parte teórica e parte prática. E ela pegou 
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bem pesado com as meninas que não fizeram a parte prática, (...)Na 
apresentação não podia ler(...) E isso me deixou bem nervosa porque 
eu me cobrava bastante (...)foi a partir dali que eu comecei a me 
soltar mais e  lutar pelo que eu achava que era injusto ou justo.(...) 

 

Sobre  o  destaque  que  encerra  a  primeira  parte  deste  excerto  da  narrativa  de 

Pérola, é possível  fazermos alguns entrelaçamentos ao que antecede tal  fechamento. A 

metodologia usada pela formadora considerada pela sujeito como metódica e, talvez, por 

isso, também previsível, inclui alguns pressupostos que nos levam  a compreender que a 

intersubjetividade fragmentada entre formadora e estudantes deu o ritmo das interações 

que não aconteceram. Ora pela postura rígida, ora pela estatura da mesma num sinal do 

distanciamento sentido e ora ainda (na opinião do sujeito) pela aparente  insensibilidade 

responsável pela não readequação da proposta de ensino, considerando que era visível o 

pouco aproveitamento da turma. 

Ao retomar na memória as passagens que anuncia, Dinamarquês vai relativizando a 

certeza, dando lugar à dúvida quando diz ( ...)então não sei se rígida seria a palavra certa. 

(...) o que denota a reflexão a partir do hoje sobre o ponto em que os fatos se deram. O 

processo que articula “o pensar sobre”, trama sobre as relações já tecidas, sobrerelações 

que utilizam uma dimensão de experiência e um outro nível/ângulo para compreendê‐la. 

Esse período que se interpõe a dois momentos formativos intercomplementares, a 

partir  de  processos  igualmente  reflexivos  e  continuados,  estampam  o  que  Contreras 

(2002, p.197) chama de autonomia na perspectiva que o desenvolvimento dessa, é o que 

qualifica as relações profissionais:  

O importante dessa perspectiva é que autonomia não é exatamente uma 
condição que  se possui  como  requisito prévio  à  ação. Entendida  como 
qualidade  na  forma  pela  qual  nos  conduzimos,  entendida 
circunstancialmente, a autonomia profissional é uma construção que fala 
tanto  da  forma  pela  qual  se  atua  profissionalmente  como  dos modos 
desejáveis de relação social. É que a autonomia não é uma definição de 
características  dos  indivíduos,  mas  a  maneira  com  que  estes  se 
constituem pela forma de se relacionarem. 
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A  decisão  tomada  pela  participante  da  pesquisa  numa  situação  de  conflito  que 

envolvia seus pares na formação inicial, por quem de alguma forma se sentia responsável 

em liderar (a partir de excertos anteriores) era, em síntese, o reforço a uma postura que 

provavelmente esteja presente ao longo da formação e da vida profissional, o que  inclui 

suas escolhas formativas. Quando a participante destaca dizendo “foi a partir dali que 

eu comecei a me soltar mais e a lutar pelo que eu achava que era injusto ou 

justo.(...)”estava posicionando‐se frente a uma influência que poderia ser a tendência de 

buscas formativas continuadas.  

As  escolhas  de  formação,  além  daquelas  que  se  dão  pela  interação  de  um 

formador admirado pela sua didática entre interações de vida visíveis, a partir de ações na 

profissão  docente,  estão  diretamente  ligadas  à  influência  do  que  afetivamente 

encontraram  em  significado.  A  autonomia  faz  esse  encaminhamento  que  entrelaça  o 

antes,  o  agora  e  o  depois,  resultando  numa  tecedura  formadora  ativa,  provisória  e 

transformadora da própria estampa pessoal profissional. 

Pérola continua: 

A professora “S” era minha orientadora no estágio da Educação 
Infantil (...). Ela foi na escola me visitar(...) Nos outros dias eu era 
somente a auxiliar da professora porque era uma escola particular e 
estagiária não podia assumir turma. (...) A orientadora achava que 
nós tínhamos minimamente um poder de decisão. Não! A escola não 
nos permitia isso. (...) Nunca nos foi divulgado isso durante o curso e 
no estágio mesmo, nos disseram: corre atrás da tua escola.(...)  

 

A desinformação dá lugar à ingenuidade formativa, assim como também é ingênua 

a  autonomia  que  administra  a  organização  dos  conteúdos  curriculares  por  ambos 

sujeitos. A ação dessa autonomia profissional e formativa, atribui aos saberes do outro a 

expectativa que esse outro  já os  tenha desenvolvido quando  isso ainda não  se deu. O 

óbvio de um pode não  ser o óbvio do outro. A espera de um, no caso o  formador e a 

expectativa do outro, como se configura o caso de Pérola, durante o estágio curricular, 

resulta em nós que não foram desfeitos nem antes e nem durante a formação, sem que 

esses tenham sido intenção de nenhum deles. 
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Marcas Conclusivas  

É  possível  afirmar  que  as  interações  docentes,  embora  não  tendo  sido 

reconhecidas por  todos os  sujeitos  como marcantes  e  influentes nas  suas  escolhas de 

formação continuada, puderam ser identificados possíveis pontos entendidos como tal. 

No  entanto,  não  seria  verdade  atribuir  às  interações  desenvolvidas  durante  a 

formação  inicial,  a  responsabilidade  dos  desencadeamentos  formativos  considerando 

que  um  dispositivo  de  auto‐formação  atua  como  mediador  na  escala  de  interesse  e 

reciprocidade com todo o entorno dos sujeitos. Mas também, é preciso considerar que a 

reciprocidade envolve relações de transposição afetiva de aproximação, indiferença e até 

mesmo aversiva que encontram na memória dos sentimentos, significados incentivadores 

e desmotivadores do interesse que desperta o querer saber mais e o querer também vir‐

a‐ser. 

O  que  inicialmente  esboça  um  reflexo  de  influência  afetiva, mais  tarde  aparece 

reforçado  quando  a  busca  formativa  se  dá  na  perspectiva  que  procura  no  formador, 

indicadores  que  correspondam  ao  eu  profissional  idealizado  do  qual  nos  fala Abraham 

(1986,1987). As compensações, as trocas, as descobertas que concorrem como fios nesse 

tear  formativo  de  escolhas  que  vão  tecendo  a  vida  e  a  direção  que  os  sujeitos  dão  a 

conhecer pessoal e profissionalmente, são resultantes do que constitui o sujeito no ato 

da  docência  e  o  sujeito  visto  pelo  outro  que  quer  se  constituir  tal  qual  o  modelo 

admirado. 

O  vivido  nas  intercosturas  formativas,  obviamente,  não  consegue  dar  conta  do 

idealizado que Bosi (2003) chama de esteriotipia, tratando de partir na busca que garimpa 

fios  em  outras  teceduras,  para  dar  vistas  à  própria  estampa  formativa  tecida  ponto  a 

ponto de referências e sentimentos que são seus. No entanto, é importante destacar que 

a  origem  do  que  foi  projetado  é  a  mesma  que  estará  pressionando  as  escolhas, 

independente do tempo que essas demorem para serem encontradas/realizadas. E não é 

raro que os sujeitos não saibam disso, porque também não faz parte do hábito cotidiano, 

por mais intelectualizados que sejam, ficarem pensando sobre a origem das escolhas que 

são  feitas  ao  longo  da  vida,  sejam  elas  pessoais  e/ou  profissionais.  Aproveitam‐se  as 

oportunidades  que  cruzam  nossas  buscas,  ou  não,  tecendo  a  própria  teia  de  relações 
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pespontadas  pelas memórias  valorativas  que  ganharam  ou  perderam  relevo  para  um 

continuum ou/e compensatório processo formativo. 

Os resultados das experiências vividas são, na verdade, no que se transformam o 

que chamamos de Marcas. Essas, entrelaçam as escolhas a partir do que as referenciam, e 

transcendem o nível consciente por não encontrarem fios de ligação significativa para as 

influências que  levam os sujeitos a  fazerem as  teceduras de vida e profissão elencadas 

para si, como se essas se dessem em ações sem causa.  

No mesmo  tempo,  também é possível  afirmar que os  sujeitos que  conseguiram 

reconhecer a  influência de seus formadores, tanto no processo formativo  inicial como a 

presença  desta  nas  ações  formadoras  continuadas,  fizeram‐no  com  clareza  das 

perspectivas que são tangências em cada tipo de referência. 

Formar‐se  implica disponibilizar‐se permeável  às  interações,  sejam elas  advindas 

dos  formadores, dos colegas, das  instituições e situações  institucionais e cotidianas por 

onde passamos ao longo de sempre: antes, durante e depois da formação inicial que nos 

transforma profissionais da docência assim como se dá com os aqueles que colaboraram 

com  este  estudo.  A  docência  é  profissão,  tem  saberes  específicos,  preparação  que 

antecede o vir a ser, trabalhando o transformar‐se de dentro para o que pode ser visto 

por fora, em suas ações pedagógicas docentes. 

As  escolhas  de  formação,  além  daquelas  que  se  dão  pela  interação  de  um 

formador admirado pela sua didática e  interações de vida, percebidas, a partir de ações 

na  profissão  docente,  estão  diretamente  ligadas  à  influência  do  que  afetivamente 

encontraram  em  significado  combinado  a  resultados  de  experiências    anteriores.  A 

autonomia  faz  esse  encaminhamento  que  entrelaça  o  antes,  o  agora  e  o  depois, 

resultando  numa  tecedura  formadora  ativa,  provisória  e  transformadora  da  própria 

estampa pessoal profissional. 

O foco de análise neste texto, apresenta estampas formativas   que, entre outros 

pressupostos, destaca a complexidade do processo de um vir a ser que retira do modelo 

docente experimentado em  interações, muito mais do que direcionamentos às escolhas 

de  formação  continuada.  Essencialmente,  tais  interações    equalizam  o  desejado  e  o 
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evitado  de  ser  reproduzido  e  por  isso,  também  um  ponto  referencial  formativo.  Na 

verdade,  as  buscas  de  formação  continuada  estão  pautadas  nas marcas  de  interações  

com seus formadores  que perseguem até encontrar, ações de acolhimento e respeito ao 

próprio processo de estarem sendo até então para a partir delas tecer com fios de novos 

saberes a estrutura afetiva em  seus desdobramentos, naquele profissional da docência 

que consegue desenvolver. Para  isso, precisa aprender a abrir mão da  influência que os 

formadores  impõem pela  forma de  serem e  conduzirem  suas  aulas e orientações para 

utilizar  tais  referencias  como  pressupostos  teóricos  que  pautam  a  origem  do  que, 

resultante  de  uma  processo  reflexivo,  passa  a  ser  reconhecido  como  o  seu  jeito  de  

produzir a própria docência. 

Os   participantes   ativos desta fase formativa de futuros professores, ou seja, os 

formadores  no  ensino  superior,  precisam  ter  claro  o  que  representam  suas  ações    no 

construto docente daqueles com quem interagem. Mais do que seus saberes específicos, 

sem desmerecê‐los porque são fundamentais, precisam estar urdidos com o que precede 

e  invade  o  vivido  neste  intertempo  formativo  em  sala  de  aula.  Faz  parte  do  processo 

formativo  docente,  as  relações  que  se  propõem  através  da  docência,  contribuir 

intencionalmente para formar. São parte das escolhas pessoais profissionais optar entre a 

compreensão de que não há formação desvinculada de um todo que perfaz a pessoa do 

professor e aquela que pressupõe uma divisão entre o ser e o querer que o outro seja. 

Marcas vincam direções mas não estabelecem que essas  sejam  idênticas as que 

lhes  deram  origem.  Influências  são  toda  e  qualquer  relação  que  recombine  buscas 

originadas nos valores em cada um de nós, já desenvolvidos, que complemente as faltas e 

desejos de compensação que todos temos internamente. 

Logo, o que foi constatado pelos participantes da pesquisa, que torna o processo 

formativo  não  linear,  inclui  também  as  faltas  docentes  e  desejos  de  encontro  com 

estudantes  dedicados  ao  alcance  de  desempenhos  acadêmicos muitas  vezes  além  do 

real, descombinados de experiências obtidas por ambos  seguimentos e que  talvez por 

isso,  anunciam  a  falta  de  influência  encontrada.  No  avesso  desta  estampa,  poderia 

também ser entendido que o processo que não encontra referência na interação docente 

como sendo capaz de influenciar buscas formativas profissionais continuadas  é o mesmo 
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que lineariza a formação chegada como se esta ocupasse o tempo que finaliza a duração 

do curso e que  inclui, entre outros avanços, também a maturidade emocional que é um 

divisor na complexidade do processo  de compreender a própria formação.   

    Como formadores de futuros profissionais da docência, a tomada para si, do que 

nos confere a atribuição de influência para buscas formativas continuadas ou não, reflete 

o envolvimento como sujeitos em formação continuada permanente como todos somos. 

Submetermo‐nos à capacidade de nos  incluirmos como a parte do processo que   pode 

definir o ritmo das propostas de trabalho, mas não pode definir a  intensidade que esse 

ritmo  alcança,  seja  em  intensidade,  reciprocidade,  complexidade  entre  outras 

especificidades, é assumir que os sentimentos que organizam  tais escalas emanam das 

inter‐relações  e das  intersubjetividades   que   deixam marcas, mas  também podem  ser 

relativas  e  até  mesmo  despercebidas.  Isso  não  significa  que  não  aconteceram.  É  a 

tecedura reflexiva sobre a extensão que alcançam as ações que se propõem para, a partir 

das  inter‐relações  docentes,  serem  também  formativas  e  influentes  nas  direções,  que 

cada um escolhe para ser quem atualmente é, pessoal e profissionalmente,  todos os dias.  
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